Pedagogická stáž

2.12. –5.12. 2018

Skillingaryd, okres Jönköping

Vizi celého okresu vytváří zástupci škol společně s radnicí
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dát každému možnost přemýšlet
Všechny děti mají právo na kvalitní vzdělávání
Dát každému možnost prožít radost
Dát každému pocit síly (potenciálu)
Úplně každý má své místo a svůj smysl
Okres je místo tvoření a tradic

➢ Pokud rodiče žádají během roku o místo v MŠ, musí být dítě umístěno do 4 měsíců
➢ Školné se vypočítává dle příjmu rodiny
➢ 1 –6 let –tzv. předškoly
➢ Nultý ročník ZŠ je povinný od roku 2018
➢ Děti odcházejí ze ZŠ v 16 letech

➢
➢

Pedagogové mají 2x za rok tzv. „kompetenční vývojový den“ (školení, osobnostní rozvoj)
1x za 3 roky chodí do škol kontrola (obdoba inspekce) –mluví s rodiči i pedagogy
U začínajících pedagogů funguje mentorská podpora –je z jiné školy než pedagog
Pokud je v ZŠ v jedné třídě více než 6 cizinců,
je zajištěn učitel mluvící jejich jazykem
Ve 3. tř. děti dělají zkoušku –tzv. národní zkouška
V předškolách neexistují kroužky

➢ Odklady existují pouze v ojedinělých případech
➢ Základní škola je od 7let
➢Prostorové členění třídy a navýšení počtu pedagogů
umožňuje pravidelné skupinové činnosti

➢ Ukázka programování s důrazem na
vzájemnou spolupráci
➢ Důraz kladen na kooperaci, řešení problému,
hledání možností
➢ Rozvoj matematických představ s použitím IT
technologie
➢ Odklady existují pouze v ojedinělých případech
➢ Základní škola je od 7let
➢ Prostorové členění třídy a navýšení počtu
pedagogů umožňuje pravidelné skupinové činnosti

REMIDA – KREATIVNÍ CENTRUM
ODPADOVÉHO MATERIÁLU

• Původní myšlenka Remidy pochází z Itálie
• Ve Švédsku jsou taková centra dvě
• Odpadový materiál přiváží až 75 firem
• Částečně financován E U
• Do tvoření se zapojují i umělci,tesaři…

• Pracovní uplatnění zde nacházejí také migranti
• Remida slouží i jako vzdělávací centrum
• Děti ze škol si sem chodí hrát, učit se a tvořit
„Odpad vzniká tam, kde končí fantazie“

Osvětlený stůl se zvětšovacím vejcem

Detail rostliny vidíme v tabletu

Prostřednictvím zapojených vodičů zjistíme, které
předměty
Jsou vodivé –např. lžička, list, lidská kůže. Pokud se
dotknu
Vodivého předmětu, klávesnice vydá tón….
Efektivní využití moderní technologie nám pomáhá učit se,
zkoumat, experimentovat, objevovat, spolupracovat a
přemýšlet…

REMIDA –INTEGRAČNÍ PROJEKT „STĚHOVAVÍ PTÁCI“
Hlavní myšlenka projektu –umění a integrace
Symbolika –ptáci jsou svobodní, nenáleží jedné zemi

•
•
•
•

Všichni mají své místo ve společnosti
Vyjadřujeme lidem respekt
Migranti chodí do Remidy pracovat
Práce je dost pro každého –třídění materiálu, úklid…

stěhování x utíkání
každý člověk (pták) je originál –má jméno, pije s námi kafe

projekt se přesunul ven…
ve večerních hodinách se zapojovali do výroby také migranti a rodiče..
ptáci byli vystaveni na domě, kde žijí migranti….
když se nemůžu domluvit, dělám rukama….tvořím….

MŠ Tallbacken - MŠ s největším počtem dětí s OMJ v dané oblasti.
Školka je dvoutřídní a přibližně 2/3 dětí jsou děti s OMJ.
Materiál děti inspiruje

Preferujeme hru s materiálem než s hračkami
…s autem každý ví, co dělat.
Ale co dítě nezná, ho víc rozvíjí.
….konkrétní hračky vedou ke konfliktu… o
pokličku nebo dřívko se nikdo nehádá …
Materiál děti inspiruje
Preferujeme hru s materiálem než s
hračkami

Mnoho místností umožňuje dětem „zašít se“ a ponořit se do spontánní hry, každá místnost je jinak
zaměřená…
Prostředí je podnětné, přestože je minimálně vybaveno klasickými hračkami…..
Přidaná vizuální podpora je pro tyto děti zásadní, používání ilustrací a názorných předmětů podpoří a
pozvedne také způsob učení dětí s OMJ
Po roce 1992 bylo ve Švédsku nejvíce bývalých Jugoslávců.
Nyní přišla zcela nová vlna přistěhovalců.
Preferuje se otevřená komunikace –zajímá nás, proč přišli, co by chtěli…
Jako podpůrný materiál pro začínající rodiče a cizince byl natočen film o tom,
jak funguje předškola.
Mezi dětmi i rodiči jsou velké kulturní rozdíly…
Pedagogové se učí na vše cizinců ( děti s OMJ) ptát…
Pedagogové učí ostatní, co cizinec umí, v čem vyniká….
pomáhají integrovat děti s OMJ

MŠ Skillingaryd
Děti se při jídle obsluhují samy, každý si naloží, na co má chuť.
Jedna celá místnost je vyhrazena plenkám a
hygienickým potřebám včetně přebalovacího pultu.

Složení dětí je heterogenní.

Převažuje přírodní materiál, je rozvíjena ekologická citlivost.

Děti i děti s OMJ jsou vedeny k samostatnému výběru
činností tak, aby předem oznámily / ukázaly, kde budou
pracovat.
Porozumění přichází vždy dříve než mluvení samotné, proto
je důležité děti s OMJ nenutit mluvit, dokud si nebudou jisté.
Nicméně je důležité, aby dospělí neustále na děti mluvili,
ptali se jich, podporoval …
Místo, které si zvolí a následně navštíví a opouští vždy s
vědomím pedagoga.
Počet pedagogů a pomocných pracovníků se různě mění
podle počtu dětí a aktivit.
Každý jeden den v týdnu probíhá vzdělávání venku.
Děti se učí odpovědnosti za své chování mimo dohled
pedagoga.

Reflexe a inspirace, kterou si odnášíme
+ projekt Ptáci –inspirace v oblasti multikulturního vzdělávání se zaměřením na integraci cizinců (dětí s OMJ)
+ málo dětí, hodně pedagogů, odlišnost vzdělávacích podmínek
+ vzdělávací proces bez striktního režimu a nadměrné organizace dětí
+ respekt k potřebám dítěte
+ nastartování změny k přístupu k dítěti,
zamyšlení nad volnějším režimem ( u nás)
+ snaha o začlenění úplně všech –každý má „své místo“
+ motivace k dalším projektům (u nás)
+ integrace cizinců , práce s dětmi s OMJ
+ činnost s přírodním materiálem, propojení konceptu polytechnického vzdělávání a
environmentální výchovy
+ promyšlený celý vzdělávací systém –týmová spolupráce politiků, rektorů, učitelů a odborníků
+ využití potenciálu daného regionu –stanovení vzdělávací strategie v kontextu s podmínkami regionu

Čím jsme se nechali inspirovat konkrétně a co jsme využili v praxi
Koupili jsme Sortingset –hru s touto pomůckou jsme si na stáži
konkrétně vyzkoušeli.
Je zaměřena na spolupráci dvojic i skupin,rozvíjí matematické představy
(třídění,přiřazování,respektování pravidel a kritérií, rozvíjí komunikaci
mezi dětmi).
Jsme důslednější v třídění odpadu,
vysvětlili jsme dětem, proč papírové
kapesníky nepatří do „papíru“.
Odstřižky nevyhazujeme, ale
schováváme pro další činnost.

I hra s dřívky a víčky může dítě rozvíjet a bavit.

Děti si samy začaly mazat pomazánku….

